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VII. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 3. července do 11. července 2017. Materiál byl zaslán celkem na 62 připomínkových 
míst. Stanovisko zaslalo celkem 47 připomínkových míst. Ke dni 11. července 2017 připomínky nezaslalo celkem 
15 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek zaslalo 35 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 12 
připomínkových míst, z toho 10 připomínkových míst vzneslo zásadní připomínky a 2 připomínková místa pouze doporučující 
připomínky. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno. Pokud jde o zásadní připomínky, jsou vypořádány 
následujícím způsobem: 

Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Obecně 
k návrhu 
nařízení vlády 

Svaz průmyslu a 
dopravy 

SP ČR zásadně nesouhlasí s návrhem na zvýšení minimální 
mzdy od 1. 1. 2018 z 11.000 Kč na 12.200 Kč, tj. o 1.200 Kč.  
Odvolává se na svá dřívější vyjádření, včetně jednání PS RHSD 
ČR dne 29. 5. 2017, protože tak razantní historicky nejvyšší 
nárůst minimální mzdy cca o 11% by i při příznivém vývoji 
ekonomiky a růstu mezd mohl způsobit vážné problémy 
v některých oborech a profesích s celkově nižší úrovní mezd. Od 
minimální mzdy se totiž odvíjí i výše navazujících mzdových 
tarifů (zaručených mezd), kde je úroveň mezd odstupňována 
podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti práce, aj. 
SP ČR navrhuje pro rok 2018 navýšení o 800 Kč, tj. z 11.000 
Kč na 11.800 Kč, což při odhadovaném vývoji růstu 
nominálních mezd představuje dosažení úrovně 39,1 % podílu 
k průměrné mzdě a tedy splnění závazku „přiblížení“ a od 1. 1. 

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Navržená výše minimální mzdy byla stanovena 
s ohledem na skutečnost, že sociální partneři 
dohody o její výši na 137. plenárním zasedání 
RHSD nedosáhli. Historicky se dosud 
zvyšování sazby minimální mzdy negativně na 
hospodářské situaci ČR a míře 
nezaměstnanosti negativně neprojevilo. 
Možné zafixování míry růstu minimální mzdy 
ve vztahu k růstu průměrné mzdy do budoucna 
je nad rámec tohoto návrhu a mělo by být 
v každém případě nejprve projednáno 
sociálními partnery. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

2019 zafixování minimální mzdy na úrovni 40% průměrné 
mzdy, což by podle uvedených predikcí vývoje mezd 
představovalo navýšení cca o 800 Kč z 11.800 Kč na 12.600 Kč. 

 
 
 

Úřad vlády ČR - 
Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 
a předseda Rady 
pro výzkum, vývoj 
a inovace 

Požadujeme iniciovat opětovné projednání zvýšení minimální 
mzdy od 1. 1. 2018 v rámci Rady hospodářské a sociální dohody 
ČR za účelem dosažení shody všech sociálních partnerů. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že o zvýšení minimální mzdy má vláda ČR 
principiálně rozhodovat až na základě shody sociálních partnerů 
v tripartitě. V posledních letech se však naopak stává smutným 
pravidlem nedosažení této shody. 

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Na 137. Plenární schůzi RHSD ČR ke shodě 
o úrovni zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 
2018 nedošlo, potřeba nárůstu minimální mzdy 
však byla konstatována s tím, že o výši 
rozhodne vláda. 
Z důvodu odlišných požadavků sociálních 
partnerů ohledně rozdílu zvýšení úrovně 
minimální mzdy předkládá MPSV 
kompromisní návrh v souladu s cíli 
Programového prohlášení vlády. 

Konfederace 
zaměstnavatel- 
ských a 
podnikatelských 
svazů 

KZPS ČR opakuje svoje stanovisko k návrhu na zvýšení 
minimální mzdy předložené na 137. Plenární schůzi RHSD ČR 
dne 29. května 2017: 
KZPS ČR je zásadně proti neodůvodněnému a neúměrnému 
zvyšování minimální mzdy (MM) – návrh navýšení o 1.200,- 
Kč, tedy o cca 11 % neodpovídá ani růstu HDP o 2,3 % ani růstu 
mezd o 4,2 % oproti loňskému roku. Zvyšování minimální mzdy 
je skokové, v roce 2012–2013 se zvedala MM o stokoruny a 
nyní se již navrhuje navýšení o tisíce. 
(i) Při zvýšení minimální mzdy vyvstává závažný problém, že od 
minimální mzdy (minimálního tarifu) se odvozují mzdy v celé 
soustavě a zvýšení minimální mzdy tak vyvolává tlak 
zaměstnanců na plošné zvýšení mezd, jde o neodůvodněné 
plošní navyšování mezd, bez vazby na růst produktivity práce a 
dalších ekonomických veličin. 
(ii) Největší problémy s nárůstem minimální mzdy vzniknou 
těm, kteří dělají subdodávky pro zahraniční i tuzemské 

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Skutečnost, že o míře zvýšení minimální mzdy 
od 1. ledna 2018 rozhoduje vláda je důsledkem 
absence shody sociálních partnerů v této otázce 
na plenárním 137. zasedání RHSD. 
K otázce odůvodněnosti zvyšování minimální 
mzdy je třeba podotknout, že nízkou mzdovou 
hladinou, která není v porovnání se sousedními 
státy zdůvodnitelná ani celkovým výkonem 
ekonomiky, ani mírou produktivity práce, trpí 
Česká republika již od devadesátých let 
minulého století. V letech 2007 až 2012 navíc 
došlo ke stagnaci růstu minimální mzdy. 
K otázce mezistátního porovnání mzdové 
úrovně podotýkáme, že Česká republika je 
nejen tzv. otevřenou ekonomikou, ale zároveň 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

odběratele a kteří provádějí práce ve mzdě. 
(iii) Zvyšování minimální mzdy je navrženo plošně, bez ohledu 
na situaci v jednotlivých odvětvích hospodářství. Navrhujeme 
zvážit možnost diferencované minimální mzdy podle odvětví a 
dle dohod v kolektivních smlouvách vyššího stupně. 
(iv) KZPS ČR upozorňuje na souvislost, že usilovná snaha 
odborů o pravidelné zvyšování minimální mzdy představuje 
nečekanou a velmi závažnou hrozbu, jejíž reálnou existenci si 
představitelé odborů patrně neuvědomují. Stávající systém totiž 
zcela dehonestuje zaměstnance se zkrácenými pracovními 
úvazky. Tento fakt může v případě venkovských prodejen s 
potravinami vyústit až ve vážné ohrožení obchodní obslužnosti 
venkova. 
(v) KZPS ČR upozorňuje na nutnost kompenzace zvýšení 
minimální mzdy a zaručených tarifů v rámci příspěvku 
zaměstnavatelům, anebo ponechání výše minimální mzdy a 
nejnižších úrovní zaručené mzdy na současné úrovni u 
poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého 
nebo třetího stupně. 
(vi) Stát touto cestou mj. zvyšuje své příjmy – příjem sociálního 
pojištění a příjmy ze zdravotního pojištění. 
(vii) Zaměstnavatelská část tripartity – KZPS ČR a SP ČR 
se shodly, že maximální akceptovatelné navýšení minimální 
mzdy od 1. ledna 2018 je o 800,- Kč. 
KZSP doplňuje další argumenty: 
(i) Minimální mzda je kategorie politická nikoliv ekonomická, 
byť se od ní odvíjejí ekonomické souvislosti (např. sociální a 
zdravotní pojištění). 
(ii) Takový způsob zvyšování minimální mzdy neodpovídá ani 
zákonu – podle § 111 zákoníku práce se stanoví výše minimální 
mzdy nikoli s ohledem na volební preference jednotlivých stran, 
ale s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen, tedy 
jinými slovy k míře inflace. 

přímo součástí vnitřního trhu Evropské unie, 
srovnání s dalšími státy je tedy naprosto 
relevantní. 
K namítaným negativním důsledkům 
podotýkáme, že zvyšování minimální mzdy 
v minulých letech doposud ke zhoršení celkové 
hospodářské situace ani k nárůstu 
nezaměstnanosti nevedlo. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

(iii) Zvýšení minimální mzdy vyvolá tlak na zvýšení mezd u 
ostatních zaměstnanců, protože zvýší-li se mzda na spodní 
úrovni, aniž to odpovídá růstu produktivity práce, je 
demotivující, nezvýší-li se mzda všem zaměstnancům. 
(iv) Argumenty souměření úrovně s jinými státy v okolí jsou 
anebo přinejmenším mohou být iracionální. Je třeba dopady 
souměřit s vnitřními ekonomickými efekty. 
(v) Nejnižší mzdy jsou aktuálně vykazovány v oblasti venkova. 
Zvýšení minimální mzdy za hranici ztrátovosti bude znamenat 
odliv služeb z této oblasti (prodejny, pohostinství, poštovní 
služby atd.) 
(vi) Nízkopříjmová odvětví ukončí činnost, pokud se minimální 
mzda přiblíží významně jejich možné průměrné mzdě. 
(vii) Bude nutné zvýšit příspěvek zaměstnavatelům OZP, aby 
bylo možné vyrovnat nízkou produktivitu postižených 
zaměstnanců a rostoucí OON. 
(viii) Podstatnějším problémem je nedostatkem pracovníků 
nastartovaný růst mezd nekrytý růstem produktivity práce. Je 
třeba vnímat „propastný“ rozdíl mezi možnostmi vykrytí OON 
v nákladech u zahraničních a u tuzemských firem. Otevírání 
platových nůžek vyvolané nedostatkem zaměstnanců na trhu 
práce přelévá pracovníky do firem s většími finančními zdroji, 
což jsou zejména firmy se zahraničním kapitálem (vlastní 
produkt realizovaný na trhu). 
(ix) KZPS zároveň nesouhlasí s argumentací uvedenou 
v Závěrečné zprávě RIA. 
KZPS připojuje stanovisko Zemědělského svazu ČR: 
S návrhem na zvýšení minimální mzdy ze stávajících 11.000,- 
Kč na 12.200,- Kč zásadně nesouhlasíme. Opakovaně 
zdůrazňujeme, že jakákoliv úprava výše minimální mzdy 
musí být vždy výsledkem shody sociálních partnerů a musí 
být v souladu s reálnou ekonomickou situací ve společnosti. 
Ani jednu z těchto dvou zásadních podmínek předložený 
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

návrh nesplňuje.      
Bude-li navrhované razantní navýšení minimální mzdy o 11 % 
akceptováno, promítne se významně i do nárůstu mezd 
v ostatních třídách v celém sektoru. Nedává to pak žádný prostor 
pro jednání v rámci kolektivního vyjednávání s ohledem na 
reálný vývoj v celém sektoru.  
Zemědělský svaz ČR s navrhovaným skokovým navýšením 
zásadně nesouhlasí a vyzývá k navýšení minimální mzdy 
o 700,- Kč. 
KZSP připojuje stanovisko jejich členského svazu Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR: 
S návrhem nesouhlasíme - např. v 9. platové třídě je zaručená 
mzda 18.100,- Kč, ale podle novelizovaného nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., platného od 1. 7. 2017 mají pracovníci zařazení 
do 9. platové třídy až do 6. platového stupně tarifní plat nižší, a v 
10. platové třídě až do 3. platového stupně také = čili nařízení 
vlády a jeho příloha neodpovídají navrhované změně  nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb. a zkomplikují život zaměstnavatelům, 
protože ti musí do zaručené mzdy doplácet, odstraňuje se 
diferenciace mezi zaměstnanci a nejsou peníze na nadtarifní 
složky pro ostatní zaměstnance. Totéž se samozřejmě týká 
nástupních platů ve všech platových třídách v uvedeném 
nařízení Příloha 1. Stejně tak minimální mzda je vyšší než tarifní 
platy podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to v celé 1. platové 
třídě, ve 2. do 11 pl. stupně, ve 3. do 8. pl. stupně, ve 4. do 5. pl. 
stupně, v 5. do 3. pl. stupně, v 6. do 2. pl. stupně (a samozřejmě 
se doplatky týkají také zaručené mzdy)." 
KZSP připojuje stanovisko členského Svazu českých a 
moravských spotřebních družstev, které také vyjadřuje 
nesouhlas zejména s tím, že návrh nebyl schválen RHSD ČR a 
není odůvodněn dopadů na jednotlivá odvětví NH a jednotlivé 
regiony. 
Zároveň upozorňuje na riziko uzavírání nerentabilních prodejen.  
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Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

Závěr: KZPS ČR je zásadně proti neodůvodněnému a 
neúměrnému navyšování minimální mzdy – nárůstu o 
navrhovaných 1.200,- Kč. 
Maximální akceptovatelné navýšení minimální mzdy od 1. ledna 
2018 je pro KZPS ČR o 800,- Kč. 

Ministerstvo 
kultury 

Ministerstvo kultury požaduje do návrhu usnesení vlády doplnit 
další bod, který zní: 
„III. ukládá ministrovi financí zajistit navýšení finančních 
prostředků a limitů mzdových nákladů ve výši odpovídající 
dopadům novely nařízení vlády na jednotlivé kapitoly.“ 
Přestože návrh nařízení vlády zavádí povinnost zaměstnavatele 
navýšit minimální mzdu nebo nejnižší úroveň zaručené mzdy, 
takto objektivně vyvolané finanční náklady nepodnikatelských 
subjektů napojených na státní rozpočet nejsou v návrhu usnesení 
vlády opětovně řešeny.  
Odůvodnění:  
1.  Základní hladina výdajů kapitoly nepokryje náklady na 
navýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, 
které činí za příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem 
kultury České republiky 5,725 mil. Kč pro rok 2018.  
2. V důsledku neprofinancovaného dopadu navýšení minimální 
mzdy do rozpočtů příspěvkových organizací v předchozích 
letech je prohlubován kumulativní deficit mzdových zdrojů. Za 
rok 2017 činil dopad 5,248 mil. Kč, za roky 2016 i 2015 činil 
6,680 mil. Kč, za rok 2013 činil 2,386 mil. Kč. Kumulativní 
deficit od roku 2013 tak představuje objem 33 874 mil. Kč. 
3. Dochází k dlouhodobé degradaci motivační složky platů, 
neboť variabilní složka platů je převáděna na úhradu nákladů 
spojených s růstem minimální mzdy a nejnižších úrovní 
zaručené mzdy. Nárůst minimální mzdy je tak financován 
úbytkem prostředků určených na odměny (mimořádné, cílové, 
...) kvalifikovaných zaměstnanců. Opatření tak působí proti 
nárůstu produktivity práce, podvazuje aktivitu a přístup 

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Stejně jako v předchozích letech budou 
náklady vyplývající ze zvýšení minimální 
mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy 
zabezpečeny v rámci stávajících výdajových 
limitů státního rozpočtu. Případné požadavky 
mají správci kapitol státního rozpočtu stále 
ještě možnost uplatnit, neboť státní rozpočet 
nebyl dosud schválen. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPCFSHYB)



7 
 

Ustanovení Připomínkové 
místo Připomínka Vypořádání 

zaměstnanců k plnění pracovních úkolů.  
4. V resortu kultury je specifická situace v odměňování 
zaměstnanců, daná tím, že motivační složky platu představují 
pouze 19,5 % z celkového objemu platů a že tu je vysoký počet 
zaměstnanců s minimální mzdou - v resortu je ročně sjednáno 
více než 500 pracovněprávních vztahů (při přepočteném počtu 
zaměstnanců 6500).  
5. Navýšení hodinových sazeb minimální mzdy má přímý dopad 
na dohody o  mimopracovních poměrech uzavíraných 
organizacemi zejména se sezónními pracovníky. Jedná se o 
obslužné profese, např. průvodci, pokladní. Objem těchto prací s 
rozšiřujícími a zkvalitňujícími kulturními službami veřejnosti 
neustále narůstá a nelze jej snižovat. Přitom jsou hodinové sazby 
odměn za tyto práce z důvodu finančních prostředků na 
legislativních minimech.  
6. Do návrhu rozpočtu kapitoly pro rok 2018 zapracovalo na 
základě požadavku Ministerstvo financí navýšení limitu „ostatní 
osobní náklady“ pro Národní památkový ústav ve výši 4 896 tis. 
Kč. Tím uznalo požadavky dotčených subjektů při navyšování 
minimální mzdy za oprávněné a legitimní. 

Hospodářská 
komora 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se 
důrazně ohrazuje proti dalšímu skokovému navýšení minimální 
mzdy. Celkové mzdové náklady na jednoho jediného 
zaměstnance pobírajícího nejnižší možný výdělek by tak 
vzrostly o více než 19 tisíc korun ročně. Odpovídajícím 
způsobem mají být navýšeny i další nejnižší úrovně zaručené 
mzdy.  
Z minimální mzdy se v současnosti stalo veliké politikum, na 
což HK ČR soustavně upozorňuje.  
O tom svědčí i fakt, že aktuální návrh novely nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb. byl předložen do zkráceného mezirezortního 
připomínkového řízení již v červenci 2017 a navíc v době 
státních svátků. Reálně je tak ztížena možnost odborné diskuze 

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Navržená výše minimální mzdy byla stanovena 
s ohledem na skutečnost, že sociální partneři 
dohody o její výši na 137. plenárním zasedání 
RHSD nedosáhli. Historicky se dosud 
zvyšování sazby minimální mzdy negativně na 
hospodářské situaci ČR a míře 
nezaměstnanosti negativně neprojevilo. 
Zda je zvyšování mezd „umělé“ je otázkou 
především s ohledem na historické 
podhodnocení odměny za práci zaměstnanců 
v ČR. 
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v rámci připomínkového řízení a zvýšení minimální mzdy se tak 
stává součástí předvolební kampaně.  
Je třeba zdůraznit, že s ohledem na příznivý ekonomický vývoj 
dochází v podnikatelské sféře k přirozenému nárůstu mezd. 
Například v průmyslu došlo za poslední rok k téměř 
desetiprocentnímu zvýšení mezd zaměstnanců. Umělé 
navyšování minimální mzdy ze strany státu tak nemá 
opodstatnění. 
HK ČR dlouhodobě upozorňuje na nutnost snížení celkové 
odvodové zátěže podnikatelů, která je jedna z nejvyšších 
v zemích OECD. Jestliže by měla být cena práce regulována, tak 
především právě snížením odvodové zátěže zaměstnavatelů.  
Spíše než uměle navyšovat minimální mzdu, je třeba zvyšovat 
produktivitu práce, orientovat výrobu na výrobky s vyšší 
přidanou hodnotou a investovat do projektů zaměřených na 
výzkum a vývoj. Přirozeným důsledkem bude zvýšení české 
mzdy a její reálné přibližování výdělkům v západních zemích  
HK ČR proto navrhuje, aby vláda předložený návrh zamítla 
a minimální mzdu v roce 2018 nenavyšovala. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Požadujeme zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018 na 
12 500 Kč a k tomu odpovídající zvýšení nejnižších úrovní 
zaručené mzdy. Uvedený požadavek odpovídá vyjádření 
ČMKOS učiněném při jednání RHSD dne 29. 5. 2017.  Je 
nezbytné posílit reálnou úroveň minimální mzdy tak, aby 
zaměstnanci pracující za minimální mzdu byli schopni ze svého 
příjmu uhrazovat svoje základní životní potřeby a nebyli tak 
závislí na sociálních příjmech.  
ČMKOS dále předpokládá, že se nejedná na dlouhou dobu o 
poslední zvýšení minimální mzdy, ale že minimální mzda bude 
růst i v dalších letech tak, aby mohla plnit svoje funkce a 
zejména svoji motivační úlohu. 

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Předložený návrh představuje kompromisní 
řešení s ohledem na absenci předchozí shody 
sociálních partnerů na 137. zasedání pléna 
RHSD. 
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Ministerstvo 
financí 

Do usnesení vlády i dalších relevantních částí materiálů 
požadujeme explicitně uvést, že navržená úprava bude 
zabezpečena v rámci stávajících výdajových limitů státního 
rozpočtu. 

Akceptováno. 
Texty usnesení i odůvodnění byly doplněny. 

Ministerstvo 
zemědělství 

V Čl. I bodu 1 požadujeme upravit zvýšenou základní sazbu 
minimální mzdy na 12 000 Kč (tj. zvýšení o 1 000 Kč což 
odpovídá úrovni dle koaliční smlouvy do 40 % průměrné mzdy) 
a návazně upravit také zvýšení základní hodinové sazby a 
nejnižší úroveň zaručené mzdy. Důvodem je alespoň částečně 
eliminovat zvýšení mzdových nákladů ze strany zaměstnavatelů. 
Navrhované historicky nejvyšší zvýšení základní sazby 
minimální mzdy by i při stávajícím příznivém vývoji ekonomiky 
a růstu mezd mohlo způsobit vážné problémy v některých 
oborech a profesích, zejména v odvětvích s nejnižšími mzdami. 

Neakceptováno. 
Rozpor. 
Navržená výše minimální mzdy byla stanovena 
s ohledem na skutečnost, že sociální partneři 
dohody o její výši na 137. plenárním zasedání 
RHSD nedosáhli. Historicky se dosud 
zvyšování sazby minimální mzdy negativně na 
hospodářské situaci ČR a míře 
nezaměstnanosti negativně neprojevilo. 
 

Nad rámec 
návrhu 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Nad rámec návrhu uplatňuje ČMKOS následující připomínky:  
(i) V § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí se doplňuje nové 
písmeno m), které zní: 
„m) práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, 
třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu.“ 
Upozorňujeme, že zaměstnanci podnikatelského sektoru 
pracující ve směnném režimu jsou oproti zaměstnancům 
nepodnikatelského sektoru pracujícím také ve směnném režimu 
znevýhodněni tím, že jim není právním předpisem přiznán 
zvláštní příplatek za směnnost podle ustanovení § 129 zákoníku 
práce ve spojení s ustanovením § 8 nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě. Toto je nejmarkantnější v těch odvětvích, ve kterých dva 
zaměstnanci vykonávají stejnou práci, ale jeden z nich pracuje 
v podnikatelském a druhý v nepodnikatelském sektoru. Tato 

Neakceptováno. Nad rámec návrhu. 
Uvedené požadavky věcně přesahují rozsah 
změn dotčeného nařízení vlády. Případná 
úprava mzdových nároků vyplývající z práce 
ve směnném režimu musí být výsledkem 
samostatného odborného posouzení situace 
zaměstnanců v tomto režimu pracujících. 
Předkladatel není k provedení takové změny 
v rámci předkládané novely zmocněn. 
K tomu dodáváme, že odměňování 
zaměstnanců v nepodnikatelské sféře má svá 
specifika odvíjející se zejména od 
rozpočtových omezení zaměstnávajících 
subjektů, ze kterých vyplývají některá omezení 
i pro zaměstnance (např. nemožnost efektivně 
vyjednávat o výši odměny za práci), obecně 
tak platí, že určité rozdíly ve způsobu 
odměňování obou skupin zaměstnanců lze 
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situace je typická např. právě pro oblast zdravotnictví a sociální 
péče.  
Výkon práce ve směnném režimu je spojen s mimořádnými 
obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a 
z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Z toho důvodu by 
také za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, 
třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu měl být 
zaměstnancům odměňovaným mzdou poskytován příplatek ke 
mzdě ve výši nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. 
Zavedení příplatku za směnnost i pro zaměstnance pracující 
v podnikatelském sektoru se tak může podílet na řešení 
personální krize nejen v oblasti zdravotnictví a sociální péče, ale 
i v jiných odvětvích.  
(ii) V § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí se doplňuje nové 
písmeno n), které zní: 
„n) Soustavné poskytování zdravotních služeb 
zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské 
zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo 
nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních 
služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních 
služeb. Výše příplatku ke mzdě je stanovena v § 7 odst. 3“ 
Účelem příplatku je podpora a stabilizace personálního 
zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve 
třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Personální 
zabezpečení zdravotních služeb je totiž pro většinu 
poskytovatelů zdravotních služeb problematické, a to zejména 
v kontextu setrvávajícího nedostatku nelékařských 
zdravotnických pracovníků na trhu práce a charakteristice 
směnného provozu, který je spojen se zvýšenou mírou 
neuropsychické zátěže zdravotnických pracovníků.  

považovat za přípustné. 
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(iii) V § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o 
nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí se doplňuje nový odstavec (3), 
který zní: 
„(3) Výše příplatku ke mzdě při soustavném poskytování 
zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky 
vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve 
třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u 
poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v 
pobytových zařízeních sociálních služeb je v rozpětí nejméně 
10 % základní sazby minimální mzdy do 5 000 Kč.“ 
V nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě byl přidán zvláštní 
příplatek pro zdravotnické pracovníky vykonávajícími 
nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo 
nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních 
služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních 
služeb. Z toho důvodu analogicky požadujeme zakotvení 
uvedeného příplatku i v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 

Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Ke změně návrhu nařízení vlády 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů by současně mělo dojít i ke změně příloh nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů z toho 
důvodu, že někteří zaměstnanci zařazení podle sjednaného druhu 
práce v pracovní smlouvě a nejnáročnější činnosti v popisu 
pracovního místa zařazeni dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o 
katalogu prací ve veřejných službách a správě jsou zařazeni 
v takové platové třídě a platovém stupni, kdy jejich tarifní plat 
nedosahuje nejnižší úrovně zaručené minimální mzdy. Zvláště je 

Neakceptováno. Nad rámec návrhu. 
K uvedené otázce uvádíme, že struktura a výše 
platových tarifů zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě je upravena dotčeným 
nařízením vlády autonomně a Ministerstvo 
práce a sociálních věcí není nad rámec 
předloženého návrhu zmocněno měnit další 
nařízení vlády. Skutečnost, že některé platové 
tarify jsou pod úrovní minimální resp. 
zaručené mzdy, se projevila již v roce 1999 
a trvá od té doby. 
Zajištění vazby nařízení vlády upravující 
minimální mzdu na nařízení vlády upravující 
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to problém u nově nastupujících zaměstnanců, kteří mají 
nastaven tarifní plat a nemají přiznanou ještě žádnou jinou 
složku platu, jako např. osobní příplatek. I když zaměstnanec 
podepíše platový výměr, že se stanovenou výší platu na 
platovém výměru souhlasí, zaměstnavatel v tomto případě 
„bezdůvodně, aniž by se o to sám zaměstnanec přičinil“ 
zvýšeným úsilím, větším množstvím práce, či dlouhodobě 
vykonáváním velmi dobrých pracovních výsledků, musí 
zaměstnanci doplatit částku, mnohdy ve výši stovek až tisíců 
korun do výše zaručené minimální mzdy v daném měsíci. 
„Každé“ navyšování např. osobního příplatku se musí pečlivě 
zdůvodňovat dle § 131 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen 
zákoník práce). Jakýkoliv pohyb platu směrem nahoru i dolů 
musí vždy zaměstnavatel velmi pečlivě zdůvodnit, ale takovéto 
doplácení nikdo kromě zaměstnavatelů neřeší. Mohlo by se 
hovořit i o nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky, 
nehledě na to, že některé menší obce by mohly mít i problém 
s finančními prostředky, které je na doplácení vyšetřit.  
Dovolujeme si říci, že je to dokonce v rozporu se zásadami 
rovného zacházení se zaměstnanci, kdy sám stát s odvoláním na 
ustanovení § 111 odst. 3, resp. ustanovení § 112 odst. 3 
zákoníku práce doporučuje valorizovat platy dle výše uvedených 
ustanovení. V návrhu nařízení vlády je několikero srovnání 
s různými zeměmi Evropy, či státy OECD, ale sami v ČR 
nemáme v souladu jedny ze základních nařízení vlády, kterými 
se musí řídit veřejný sektor, ba dokonce zvyšujeme rozdíly. 
Základní měsíční sazba minimální mzdy se navrhuje ve výši 12 
200 Kč a první platový stupeň v první platové třídě začíná na 
platu 8 240 Kč (rozdíl 3 960 Kč, dříve byl rozdíl 2 760 Kč, 
rozdíl, místo aby se snižoval, tak se právě naopak navyšuje). I 
pokud si vnitřním předpisem instituce stanoví např., že 
zaměstnanci zařazeni do 1. – 4. platové třídy mohou být zařazeni 

platové tarify by si vyžádalo rozsáhlejší 
koncepční změnu, která by se dotkla dalších 
právních předpisů a kterou v rámci 
předkládané novelizace nelze provést. 
Podotýkáme, že i současný systém umožňuje 
diferenciaci v odměňování zaměstnanců 
s nižšími platovými tarify, a to prostřednictvím 
dalších složek platu. 
Zvýšením platových tarifů od 1. července 2017 
a případné další zvýšení od 1. ledna 2018 by 
mělo dojít ke snížení počtu platových tarifů 
pod úrovní minimální resp. zaručené mzdy. 
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v rámci rozpětí platových tarifů např. ve 12. stupni, stejně dojde 
k problému hned v páté platové třídě a násl., viz příklad: 
Zaměstnanec (absolvent), který nastoupí do 5. platové třídy a 
prvního stupně (11 390 Kč) bude mít nakonec stejné finanční 
ohodnocení jako zaměstnanec ve vyšší platové třídě, který má 
náročnější výkon práce a vyšší praxi, jelikož plat zaměstnanci 
v 5. platové třídě musí být dorovnán na výši 14 900 Kč, který 
musí odpovídat třetí skupině prací (rozdíl 3 510 Kč). 
První stupně (v nižších třídách neodpovídá více platových 
stupňů) platových tříd neodpovídají nejnižším úrovním zaručené 
mzdy, respektive v prvním stupni odpovídají jen třídy 12, 14, 15 
a 16. 
Dříve se doplácelo do nejnižší úrovně zaručené mzdy max. do 9. 
platové třídy, takže se jednalo spíše o výjimky, ale dle nové 
úpravy nařízení vlády se bude jednat už o více zaměstnanců, 
jelikož by se mělo doplácet až do 13. platové třídy a nebude se 
to týkat jen nově nastupujících. 

Ministerstvo 
financí 

Upozorňujeme, že Ministerstvo financí nesouhlasí s tím, aby 
nárůst minimální mzdy zaměstnanců s omezeným pracovním 
uplatněním byl kompenzován zvýšením příspěvku na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ministerstvo 
financí se domnívá, že neexistuje přímá vazba mezi zvyšováním 
minimální mzdy a § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
podle kterého se zaměstnavatelům zaměstnávajícím na 
chráněných pracovních místech více než 50% osob se 
zdravotním postiženým z celkového počtu jejich zaměstnanců 
poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob, a to 
formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo 
platy a dalších nákladů bez dopadu na zaměstnanecké fixace na 
chráněném trhu práce. V roce 2016 byly již navýšeny příspěvky 
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením celkem 
o 1 500 Kč měsíčně na jednu osobu.  
Výše vynaložené podpory pro zaměstnavatele zaměstnávající na 

Neakceptováno. Nad rámec návrhu. 
Uvedená připomínka je nad rámec 
předkládaného návrhu nařízení vlády; 
v rámci předloženého materiálu není 
schopen předkladatel výsledek 
projednávání novely zákona 
o zaměstnanosti ovlivnit. 
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chráněném pracovním místě více než 50% osob se zdravotním 
postižením neustále narůstá (v roce 2016 to bylo téměř 5 
mld. Kč). 
Předkládaným zvýšením příspěvku o 800 Kč by se dopad na 
státní rozpočet zvýšil v roce 2018 o 339 mil. Kč.      
Ministerstvo financí nesouhlasí s tím, aby nárůst minimální 
mzdy zaměstnanců s omezeným pracovním uplatněním byl 
kompenzován zvyšováním předmětného příspěvku. 

Svaz měst a obcí Svaz upozorňuje, že ač si je vědom nízké platové úrovně 
některých zaměstnanců, navrhovaná opatření mohou mít další 
výrazný negativní dopad do rozpočtů územních samosprávných 
celků. Vzhledem k tomu, že není možné dopředu odhadnout, jak 
budou financovány veřejně prospěšné práce, respektive zda 
nedojde vlivem zvýšení minimální mzdy ke krácení podpory 
z ÚP, může být ohroženo zatím bezproblémové fungování VPP, 
pokud by měly obce na této aktivní politice zaměstnanosti 
participovat. 

Neakceptováno. Nad rámec. 
Otázka vazby na institut veřejně prospěšných 
prací přesahuje rámec uvedeného návrhu 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí není 
nadáno kompetencí ji řešit.  

Ministerstvo 
zemědělství 

Obecně se domníváme, že k valorizaci minimální mzdy by mělo 
docházet automaticky (tj. měla by být navázána na růst či pokles 
průměrné mzdy), a to v souladu s Programovým prohlášením 
vlády ve výši 40 % průměrné mzdy. 

Neakceptováno. Nad rámec. 
Způsob zvyšování minimální a zaručené mzdy 
vychází ze současné podoby zmocnění 
obsažené v zákoníku práce a bylo by nutné 
přijmout nejprve novelu tohoto zákona, což 
přesahuje rámec předkládaného materiálu. 
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek: 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Úřad průmyslového vlastnictví 
Bezpečnostní informační služba 
Konfederace umění a kultury 
Krajský úřad Plzeňského kraje 
Asociace samostatných odborů 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Hlavní město Praha 
Krajský úřad Zlínského kraje 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Správa státních hmotných rezerv 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Úřad vlády ČR - Vedoucí Úřadu vlády 
Ministerstvo obrany 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Ministerstvo dopravy 
Český statistický úřad 
Český telekomunikační úřad 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo zdravotnictví 
Český báňský úřad 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Ministerstvo vnitra 
Kancelář prezidenta republiky 
Ministerstvo spravedlnosti 
Národní bezpečnostní úřad 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Ministerstvo životního prostředí 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
Připomínky nezaslali: 
Asociace krajů České republiky 
Družstevní asociace ČR 
Energetický regulační úřad 
Generální inspekce bezpečnostních sborů 
Agrární komora České republiky 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Kancelář veřejného ochránce práv 
Kancelář Poslanecké sněmovny 
Kancelář Senátu 
Sdružení místních samospráv ČR 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
 
Doporučující připomínky zaslali: 
Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 
Česká národní banka 
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